
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Statutowej z dnia 10.04.2019 roku.

Komisja Statutowa w składzie:
1. Nawrot Romuald
2. Rzepczyński Jan
3. Szczepaniak Filip
4. Woroch Jacek
5. Kaczmarek Jarosław
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
W posiedzeniu udział wzięła radna Pawełczyk Janina.

 Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Rady Romuald Nawrot, który powitał
zebrane osoby.

Poinformował, że dzisiejsze posiedzenie komisji zostało zwołane w związku z
powołaniem Komisji Statutowej w nowym składzie. Przedmiotem działania komisji jest
zaopiniowanie przedłożonego Radzie Miasta i Gminy Dolsk projektu uchwały Statutu
Gminy Dolsk, analiza aktualności Statutu oraz w razie potrzeby przygotowanie projektu
odrębnej uchwały w sprawie  zmian Statutu Gminy Dolsk.
Najpierw komisja musi zostać ukonstytuowana. Pan Jacek Woroch zaproponował, aby
przewodniczył Pan Romuald Nawrot. Propozycja została przyjęta. Pan Nawrot zapytał
czy są inne kandydatury.
Wobec braku propozycji przystąpiono do głosowania. Przewodniczący Komisji został
wybrany 5 głosami za.

Radny Jarosław Kaczmarek zapytał, czy komisja zakłada że będzie spotykać się kilka razy
w sprawie zmian statutu, czy można to załatwić na jednym spotkaniu.
Radny Jacek Woroch powiedział, że Statut jest bardzo ważny, dlatego nie należy się
spieszyć. Pan Przewodniczący komisji Romuald Nawrot powiedział, że należy spokojnie
przeanalizować statuty innych gmin oraz spojrzeć na temat kompleksowo a nie
wybiórczo.

Głos zabrała Radna Janina Pawełczyk, twierdząc, że obecny Statut jest wzorcowy
opracowany przez WOKISS przy nadzorze radcy prawnego urzędu. Uchwalając obecny
Statut został zaakceptowany przez wojewodę, ponieważ nie uchylił żadnego paragrafu.
Zmiany wprowadzone do Statutu w 2017r. nie spotkały się z uwagami wojewody,
publikując Uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w 2018r.
Pan Filip Szczepaniak zaproponował, aby każdy z radnych przedstawił swoje propozycje
i Komisja Statutowa zajmie się tymi sprawami.

Aby prace mogły przebiegać sprawnie Przewodniczący Romuald Nawrot zaproponował
aby zmianę Statutu opracować w układzie dwóch kolumn; „jest” oraz „powinno być”.
Myślę, powiedział dalej przewodniczący, że zmian wiele nie będzie, ale należy
wykorzystać tą okazję i gruntownie przyjrzeć się całemu Statutowi. Przedstawione
propozycje przekażemy mecenasowi aby mógł spokojnie sprawdzić pod względem
prawnym.



Radny Jan  Rzepczyński  powiedział,  że  w zapisach  statutu  jest  paragraf,  o  ilości  osób  w
komisjach rady 3 – 5 członków, była to propozycja Pani Janiny Pawełczyk.
Pani Janina Pawełczyk powiedziała, że inne gminy mają minimalną ilość członków
komisji rady bez określania górnej granicy. Nie ma obowiązku powoływania wszystkich
komisji rady, jeżeli brak osób do pracy w nich. Obligatoryjnie tylko dwie komisje muszą
zostać powołane; Komisja Rewizyjna oraz  Petycji i Skarg, pozostałe nie muszą zostać
powołane.

Pan Romuald Nawrot powiedział, że należy zastanowić się nad tematem wspólnych
posiedzeń komisji rady w niektórych tematach, należy szanować czas pracy radnych oraz
innych zainteresowanych osób. Wobec powyższego dokładnie trzeba zgłębić temat i
doprecyzować zapisy statutu.
Termin następnego spotkania Komisji Statutowej został zaproponowany na 08 maja
2019r. godz. 14,00.

 Przewodniczący  Komisji R. Nawrot podziękował zebranym za udział w posiedzeniu
komisji.

Protokolant Przewodniczący Komisji
Elżbieta Juskowiak Romuald Nawrot


